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crítica característica da amostra M13; f) aparecimento de uma falha derivada da delaminação do 

revestimento em relação ao substrato, protagonizando a segunda carga crítica relativa à amostra 

M20. Imediatamente antes de surgir a referida falha total de aderência, é possível descrutinar uma 

falha do tipo tênsil; g) falha to tipo tênsil, associada à primeira carga crítica, ocorrida durante um 

teste de aderência efectuado na amostra M16 (crescida por rotação); h) falha do tipo tênsil (mais 

pronunciada) associada à segunda carga crítica do teste anterior. Nesta figura é visível a fissuração 

lateral de ordem tênsil. 

 

 Na figura 5.5 - f) visualiza-se pormenorizadamente a falha adesiva descrita atrás, 

durante um ensaio de adesão realizado na amostra M20. Este surgimento de deposição de 

lascas grandes de revestimento na superfície do filme, paralelamente ao trilho de indentação, 

é característico da segunda carga crítica. Observando a figura constata-se que imediatamente 

antes da ocorrência da falha total adesiva regista-se uma outra falha: tênsil. Esta falha foi 

induzida por tensões friccionais de tracção presentes na parte anterior do avanço da ponta. O 

registo desta falha no fundo do trilho é da forma semicircular apontando na direcção inversa 

do avanço do trilho. Estas tensões equilibram as compressivas existentes na parte posterior da 

ponta, durante o seu avanço. Enquanto esta última falha decorre o revestimento mantém-se 

aderente ao substrato de aço. A superfície desta amostra está repleta de defeitos superficiais, o 

que talvez influencie o resultado final. 

 Nas figura 5.5 -g) e h) assistimos a um teste de adesão realizado sobre uma amostra 

crescida por rotação (M16). A figura 5.5 - g) corresponde à parte do teste onde ocorre a 

primeira carga crítica (Lc1). É visível nesta região o surgimento de fissuras laterais 

semicirculares, apontando no sentido inverso ao da progressão do teste. Estas fissuras 

originam-se pelo facto do campo de fricção tensional que antecede o indentador ser bastante 

maior que o compressivo que o precede. Há medida que este campo de tracção progride o 

revestimento começa a falhar mais; dando origem a uma fissuração no interior do trilho, 

também tensional, que se estende para as partes laterais. Devido à fissuração interna, há 

levantamento de lascas na interface do revestimento com o substrato que são depositadas 

lateralmente; isto é visível na figura 5.5 - h). 

 Com base na identificação destes mecanismos e nos resultados da tabela 5.2, 

concluímos que associado às cargas críticas Lc1 temos um mecanismo de “buckling” e 

“chipping”, na generalidade das amostras. Em relação às segundas cargas críticas (Lc2), temos 

três comportamentos distintos. Para valores de Lc2 pequenos, ~20 N, o mecanismo 

responsável pela falha adesiva tem a ver com “buckling” e “chipping” mais pronunciado, 
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aliado a uma fissuração lateral de carácter conformal. Para valores de Lc2 intermédios, ~30 N, 

o mecanismo responsável foi identificado como sendo devido à fissuração tênsil. Finalmente, 

para cargas críticas Lc2 elevadas (entre ~35 e 40 N) a fissuração conformal e levantamento de 

lascas do revestimento na interface com o substrato caracterizam o mecanismo responsável 

pela falha de adesão. Há medida que os valores de Lc2 aumentam, os correspondentes à 

primeira carga crítica também evoluem nesse sentido. 

Na figura 5.6 encontram-se gráficos elucidativos do comportamento da primeira (Lc1) 

e segunda (Lc2) carga crítica em função: a) do período de modulação da bicamada (medido 

pela análise dos espectros de difracção de raios-X em baixos ângulos; b) e da rugosidade total 

da interface extraída da simulação dos espectros de XRD em altos ângulos. 

 A evolução da segunda carga crítica em função do período de modulação (ver figura 

5.6 - a) é aproximadamente constante para as amostras de rotação (~30 N), enquanto para as 

amostras crescidas pelo método estático ocorrem mais flutuações. De qualquer modo, para 

períodos entre os ~125 Å e ~180 Å obtém-se os melhores resultados para Lc2. 

 Dado que as amostras de rotação exibem uma rugosidade interfacial mais elevada, 

possuem também tensões mecânicas nas interfaces de tal ordem que garantem uma maior 

resistência e consequente melhor adesão. Este facto está patente na figura 5.6 - b). 
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fig. 5.6 - Gráficos elucidativos do comportamento da primeira (Lc1) e segunda (Lc2) carga crítica 

em função: a) do período de modulação da bicamada (medido pela análise dos espectros de 

difracção de raios-X em baixos ângulos; b) e da rugosidade total da interface entre TiN e ZrN. 

 

 Um factor que certamente influencia a dispersão encontrada nos valores para Lc1 e Lc2 

está relacionado com a heterogeneidade das espessuras das amostras utilizadas. Assim, com 

vista a reduzir essa dispersão e credibilizar melhor os resultados, deveria-se ter utilizado uma 

espessura fixa para todas as amostras. 


